Konec hlášení

Vážení občané my jedeme k Vám hráti
připravte si peníze, půllitr a rajčata
peníze na vstupné, co budem od Vás bráti
půllitr na pivo a rajče je klasika
Dovolím si upozornit, nemáme co skrývat
na koncertě není možné uplatňovat slevy
při produkci, je možné, se pouze dívat
výslovně se zakazuje osahávat členy
I když budou skoro nahatí
mladí, krásní a bohatí
nenechte se prosím strhnout k činu
za důsledky neneseme vinu
Ref:
A to je tak asi vše
co chtěli jsme vám říci
vaše chabé protesty
vůbec nic nezmění
na pořádek dohlíží
milí dobrovolníci
teď mi zbývá jenom dodat
konec hlášení
Vážení občané, ještě něco k věci
změna hraní vyhrazena, je přímo v plánu
jestli něco koluje tak jsou to jenom kecy
i my občas vypustíme zajímavou fámu
Jako třeba že nosíme do postele tanga
na večírku popíjíme vždycky jenom kolu
máme rádi japonské fantazie Manga
po koncertech díváme se v tangách na ně spolu
A kdo tomu všemu uvěří
tomu přivřem nohu do dveří
o žízni ať před hospodou stojí
prostě ho nepustíme do ní
Furianti
Starosta s chotí, támhle jde pekař
a právě vchází řezník se svojí dcerou
polesný přišel v uniformě
nadává s porybným jak je ty pytláci serou -

místní honorace
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Konec hlášení

Hudba už zní, páry se točí
to místní kutálka hraje svý tři na tři
rum je za deset, pivo za patnáct
po chvíli v objetí všichni jsou jako bratři
Ref:
Hospodskej nalej
dokud jsme kamarádi
až padne facka
přestanem se mít rádi
protože všichni
jsme prostě furianti
slovo dá slovo
dáš mě a já pak dám ti – jednu po papuli
K ránu lítaj, z oken židle
pro tyto účely má Sokol příslušné fondy
mladý učitel, manželku starosty
ve skladu snaží se vysvlíknout z její bundy – místní honorace
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